Nezisková organizace Právo21, z. s.

Výroční zpráva 2018
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Kontaktní údaje
Název neziskové organizace:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Spisová značka:
Webové stránky:
E-mail:
Číslo běžného účtu:
Číslo transparentního účtu:
Odkaz na transparentní účet:

Právo21, z. s.
Václavkova 1267/46, 615 00 Brno
07174918
zapsaný spolek
L 24748 vedená u Krajského soudu v Brně
www.pravo21.online
spolek@pravo21.online
2801447944/2010
2001581299/2010
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001581299

Historie a poslání
Jsme skupina studentů, absolventů a přátel Masarykovy univerzity. Nebavilo nás přihlížet
tomu, jak je právo pro ostatní španělskou vesnicí, a proto jsme se rozhodli založit si vlastní
časopis.
Věříme, že nadešel čas vnímat právo trochu jinak, zorientovat se ve světě polopravd
a zamyslet se, co všechno to dění kolem nás znamená. Z práva chceme udělat společensky
užitečný nástroj tím, že o něm budeme psát srozumitelně a pro všechny.
Od roku 2016 jsme fakticky makali a neblábolili pod názvem FAKT. Časem jsme si
uvědomili, že chceme prorážet novou cestu 21. stoletím, a proto jsme se s úderem roku 2018
přejmenovali na Právo21 a 31. května 2018 založili stejnojmennou neziskovou organizaci.
Proč Právo21?
21. století, nová generace právníků, svěží nápady.
Píšeme o právu bez výmluv a bez masky nedostupnosti. Jsme nezávislé médium, co se
snaží vnést právo do povědomí jako praktického a funkčního pomocníka. V právu vidíme
řešení na cestě k lepšímu světu.
Najdete u nás aktuální témata z dění doma i ve světě, stejně jako rozhovory
s výjimečnými osobnostmi, konkrétnější právní otázky, záležitosti studentského života či
odlehčeněji pojaté literární kousky.
Prvoplánové titulky, prázdný obsah či nesmyslnou reklamu u nás ale nehledejte.
Vyvracíme mýty a usilujeme především o přehlednost a výstižnost našich sdělení. Nejsme
novináři, ale naše články jsou vymazlené a připravené s láskou k právu i k psanému slovu.

Cíle
Účelem neziskové organizace je rozšiřování právního povědomí, kultivace veřejné debaty
a mediálního prostoru, rozvoj společenské odpovědnosti, podpora vzdělávání v oboru věd
právních, podpora reputace právnického stavu a rozvoje, jména a reputace Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, podpora a ochrana mládeže.
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Cílem je realizace účelu neziskové organizace. Hlavní činností je vydávání
publicistických a odborných článků on-line nebo v tištěné podobě, pořádání přednášek,
seminářů a dalších akcí humanitární a charitativní povahy, jakož i ekologického zaměření,
vydávání či zprostředkování vzdělávacích materiálů, pořádání společenských akcí, navazování,
udržování a rozvoj kontaktů s podobně zaměřenými osobami v tuzemsku a zahraničí.

Členská základna
Členství v neziskové organizaci je různého druhu a dělí se na čestné, výkonné a řádné.
Podmínky vzniku jednotlivých typů členství detailně upravují stanovy. Ke dni 31. prosince 2018
evidovala nezisková organizace Právo21, z. s., 54 členů.
Výkonní členové:
Čestní členové:
Řádní členové:
Celkem:
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Organizační struktura
Neziskovou organizaci zpravují tyto orgány: valná hromada, prezidentka a auditorka.
Podmínky vzniku členství v jednotlivých typech orgánů detailně upravují stanovy.

Valná hromada
Členy valné hromady jsou všichni výkonní členové. Celý rok 2018 jimi byli:
1. Svatava Veverková, narozená 04. 01. 1991, trvalý pobyt a bydliště Šumperk, Krapkova
1484/8, e-mail veverkova@pravo21.online,
2. Josef Bártů, narozený 02. 04. 1995, trvalý pobyt a bydliště Český Rudolec, Lipnice 23,
e-mail bartu@pravo21.online,
3. Kamila Abbasi, narozená 05. 12. 1991, trvalý pobyt a bydliště Brno, Václavkova
1267/46, e-mail abbasi@pravo21.online,
4. Sabina Baronová, narozená 14. 03. 1994, trvalý pobyt a bydliště České Budějovice,
Slunečná 975/11, e-mail baronova@pravo21.online,
5. Martina Ivanová, narozená 23. 09. 1995, trvalý pobyt a bydliště Kralupy nad Vltavou,
Sídl. v Zátiší 1000, e-mail ivanova@pravo21.online.

Prezidentka
Prezidentka je statutárním orgánem neziskové organizace a zastupuje ji navenek. Na dobu
5 let ji volí valná hromada. Celý rok 2018 byla prezidentkou Svatava Veverková, narozená
04. 01. 1991,
trvalý
pobyt
a bydliště
Šumperk,
Krapkova
1484/8,
e-mail
veverkova@pravo21.online.

Auditorka
Kontrolním orgánem neziskové organizace je auditorka. Zejména dohlíží, jsou-li záležitosti
neziskové organizace řádně vedeny a vykonává-li nezisková organizace činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy. Auditorku volí valná hromada na dobu 5 let. Celý rok 2018 byla
auditorkou Kamila Abbasi, narozená 05. 12. 1991, trvalý pobyt a bydliště Brno, Václavkova
1267/46, e-mail abbasi@pravo21.online.
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Činnost v roce 2018
V souladu se stanovami bylo hlavní činností neziskové organizace v roce 2018 vydávání
publicistických a odborných článků on-line nebo v tištěné podobě, pořádání přednášek,
seminářů a dalších akcí.
Při vydávání časopisu Právo21 se orientujeme na důležitá celospolečenská témata.
Jsme vyhledávaným médiem řady studentů, akademiků, soudců, advokátů a dalších
profesních skupin. V průměru dva až tři články týdně publikujeme na našich internetových
stránkách www.pravo21.online v pěti rubrikách: Rozhovory, Studium, Domov a svět, Právo,
Literárně. Následně je sdílíme na sociálních sítích.
V roce 2018 jsme na našem webu publikovali desítky článků na aktuální témata.
Z nejzajímavějších lze uvést rozhovory s Martinem Kopou a Mikulášem Bekem. V rubrice
Studium jsme psali o zahraničních pobytech studentů Právnické fakulty Masarykovy
univerzity, volbách do akademického senátu nebo vzdělávacích akcích na univerzitě.
Nejúspěšnější byl bezpochyby přímý přenos z volby nového děkana, kdy jsme našim čtenářům
v reálném čase zprostředkovali dění v aule Právnické fakulty.
V rubrice Domov a svět jsme se věnovali žalobě Evropské komise na Polsko,
neúměrnému nárůstu produkce a spotřeby plastů nebo protiprávnostem z dob
komunistického režimu. Články o nejnovější judikatuře a aktuálních tématech s právní
tématikou jsme publikovali v rubrice Právo. Psali jsme o schválených nebo plánovaných
novelách zákonů a trestné činnosti páchané na internetu. Rubriku Literárně opanovaly
fejetony.
Vybrané články publikované na našem webu jsme vydali v tištěné podobě časopisu
Právo21 s podtitulem „Změna je život“. S vydáním nám na základě smlouvy o spolupráci
s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity laskavě pomohli její zaměstnanci. Právnická
fakulta hradila i náklady spojené s tiskem časopisu, který byl do rozebrání volně dostupný.
Seznam míst, kam podle zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, povinně zasíláme výtisky
časopisu, naleznete zde.
Stali jsme se mediálními partnery panelové diskuse na téma „Svoboda slova“
uskutečněné v rámci devátého cyklu festivalu Divadelní svět Brno pořádaného Národním
divadlem Brno. Na otázky během diskuse odpovídali investigativní novinář Jaroslav Kmenta,
vedoucí projektu demagog.cz Jan Tvrdoň a ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Celý článek
je dostupný zde.
Ve spolupráci se Student ASPI pořádáme zdarma školení právního informačního
systému ASPI na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zájemci se učí využívat např. časová
znění předpisů, základní vztahy mezi předpisy navzájem i vůči literatuře (komentářům
a výkladům, článkům z periodik či ke speciálním databázím a službám ASPI). Školitel
demonstruje použití systému na praktických příkladech a představuje systém v základním
rozsahu.
Ve středu 17. října 2018 jsme uspořádali historicky první PubQuiz pořádaný časopisem
Právo21. Celkem 10 týmů soutěžilo o hodnotné ceny. Účastníci odpovídali na otázky z oblasti
5

popkultury, právních předpisů nebo ústavního práva. Řeč přišla i na Právnickou fakultu MUNI
nebo osobnosti práva. Rádi bychom touto cestou opět poděkovali advokátní kanceláři VFH
Vašíček a partneři s.r.o. za sponzorský dar, který nám umožnil kvíz zrealizovat, a dále Student
ASPI a Právnické fakultě Masarykovy univerzity za hodnotné ceny.

Hospodaření v roce 2018
Nezisková organizace v průběhu roku financovala svoji činnost zejména ze sponzorských darů
a vedlejší hospodářské činnosti (vstupné na PubQuiz). Ve sledovaném období dosáhla
výsledku hospodaření 17 968,20 Kč.
Veškeré příjmy a výdaje odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek
zdrojů pro realizaci své hlavní činnosti v následujících obdobích. Za účelem jejího
intenzivnějšího rozvoje by však bylo vhodné získat další finanční prostředky.

Příjmy

Výdaje

Celkem
0,00 Kč
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
1 630,00 Kč
1 630,00 Kč
-514,00 Kč
-514,00 Kč
-13 937,00 Kč -13 937,00 Kč

Počáteční stav
Sponzorské dary
Vstupné na PubQuiz
Administrativní náklady
Propagace
Pronájem domén
pravo21.com, .eu a
.online na následující 3
roky
-4 210,80 Kč
Celkem
36 630,00 Kč -18 661,80 Kč

-4 210,80 Kč
17 968,20 Kč

Přílohu sestavované výroční zprávy tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech
a výdajích.

Závěr
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 31. května 2018 a končící dnem 31.
prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti neziskové organizace Právo21, z. s., a její
jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání valné hromady neziskové organizace Právo21,
z. s.

V Brně dne 18. 4. 2019

sestavil Josef Bártů
člen valné hromady
bartu@pravo21.online
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Přílohy
Přehled o majetku a závazcích (v tis. Kč)
Obchodní firma: Právo21, z. s.

Zapsána do OR dne:

31. 5. 2018

Václavkova 1267/46

Právní forma:

zapsaný spolek

615 00 Brno

V likvidaci:

ne

IČ:

7174918

Předmět činnosti:

ostatní vzdělávání

Období:

31. 5. 2018 – 31. 12. 2018 Okamžik sestavení uzávěrky: 31. 12. 2018

Adresa:

Uzávěrka sestavena dne:

1. 1. 2019

Běžné účetní období

Minulé účetní období

A. Majetek
01 Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

02 Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

03 Finanční majetek

0

0

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny

2

0

16

0

06 Zásoby

0

0

07 Pohledávky

0

0

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté

0

0

09 Ostatní majetek

0

0

10 Majetek celkem

18

0

01 Závazky

0

0

02 Úvěry a zápůjčky přijaté

0

0

03 Závazky celkem

0

0

18

0

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech

B. Závazky

99 ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ
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Přehled o příjmech a výdajích (v tis. Kč)
Obchodní firma: Právo21, z. s.
Adresa:

IČ:
Období:

Zapsána do OR dne:

31. 5. 2018

Václavkova 1267/46

Právní forma:

zapsaný spolek

615 00 Brno

V likvidaci:

ne

Předmět činnosti:
Okamžik sestavení
31. 5. 2018 – 31. 12. 2018 uzávěrky:

ostatní vzdělávání

7174918

31. 12. 2018

Uzávěrka sestavena dne:

1. 1. 2019

Běžné účetní období

Minulé účetní období

A. Příjmy
01 Prodej zboží

0

0

02 Prodej výrobků a služeb

1

0

03 Příjmy z veřejných sbírek

0

0

35

0

05 Přijaté členské příspěvky

0

0

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřej.
rozpočtů

0

0

07 Ostatní

0

0

08 Průběžné položky

0

0

09 Kursové rozdíly

0

0

10 Příjmy celkem

36

0

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

0

0

02 Materiál

0

0

03 Zboží

0

0

04 Služby

0

0

05 Mzdy

0

0

06 Pojistné za zaměstnance
a zaměstnavatele

0

0

07 Ostatní osobní výdaje

0

0

18

0

09 Průběžné položky

0

0

10 Kursové rozdíly

0

0

11 Výdaje celkem

18

0

99 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
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0

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky

B. Výdaje

08 Ostatní
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